
ענן
DOORe

Wifi ביתי  
 נקודת גישה

 מנעול
המערכת

 פעמון וידאו
חכם

טלפון נייד

 סורק טביעות
אצבע

תרשים 
תקשורת

לפרטים נוספים - 

HUB /  רכזת

מערכת לשליטה 
על דלת הכניסה לבית

מנעול חכם
לפתיחת הדלת 

מכל מקום בעולם

פעמון וידאו
שיחות וידאו עם 
מי שמצלצל בדלת

רכזת תקשורת/
HUB

כוללת פעמון 
ונקודת רשת

סורק טביעות 
אצבע 

לכניסה מהירה 
ונוחה, ללא 
צורך במפתח

מדריך מקוצר למשתמש

    מד הסוללה מופיע במסך הבית 
    נמקם 4 סוללות AA. שימו לב לסימון הכיוון על בית הסוללות!

  This side up נכניס את בית הסוללות כאשר הכיתוב    
    מופנה כלפי מעלה

שימו לב! במידה והסוללות ריקות המנעול לא יבצע פעולות 
נעילה (יאפשר פתיחה בלבד)

כאשר הסוללות במנעול מתרוקנות תאורת המנעול תפסיק 
להאיר, והמנעול יבצע צפצוף התראה בסיום כל פעולה.

 בנוסף, נקבל התראות לנייד על סוללה נמוכה- יש להחליף את 
הסוללות באופן מיידי

החלפת הסוללות במנעול:

    בעזרת מברג פיליפס (+) ננתק את הסורק מהתושבת
    נפתח את בית הסוללות בחלקו האחורי של הסורק

    נמקם שתי סוללות AA לפי הסימון, ונחזיר את הסורק למקום

החלפת הסוללות בסורק:

החלפת סוללות

כאשר הסוללות בסורק מתרוקנות הסורק יבצע צפצוף התראה 
ויאיר אדום בכל פעולה - יש להחליף את הסוללות באופן מיידי



הוספת/מחיקת
משתמש

נמלא את פרטי המשתמש:

לאחר ההוספה ההרשאות יתעדכנו מיידית באפליקציה

הוספת משתמש:

   

שינוי הרשאות ומחיקת משתמש:

במסך           נבחר את המשתמש הרצוי 
למחיקת משתמש נלחץ על סימון הפח       בחלקו 

העליון של המסך

נבחר את ההרשאות:

מחיקת סריקה:

הוספת סריקה חדשה:
     

     תאורת הסורק תאיר בצבע כחול
     נניח את האצבע על משטח 

     הסריקה עד להשלמת מילוי  
     טביעת האצבע באפליקציה 

     מומלץ לסרוק את האגודל

שימו לב! כדי להיכנס 
להגדרות הסורק נדרש 

להעיר אותו תחילה, נגיעה 
במסגרת המתכתית תעיר 

את הסורק למשך 60 שניות

כשהסורק ער ומחוברים אליו 
מהאפליקציה, התאורה תהבהב 

בצבע ורוד

הגדרת סריקת 
טביעת אצבע

ניתן לשנות הגדרות לכל רכיב בנפרד, כגון:

- שינוי הגדרות לנעילה אוטומטית

- הגדרת התראות לנייד

- הפעלה/ביטול של הלחצן על המנעול

מנעול:

פעמון :

הגדרות 
נוספות

 - עוצמת מיקרופון בשיחת וידאו

 - עוצמת שמע בשיחת ווידאו  

 לקבלת שיחות והתראות
תנועה מהפעמון

-

הכל נגיש
באפליקציה

מסך ההגדרות, לשליטה על כל רכיבי המערכת

   

שימו לב! כאשר האפליקציה מתחברת למנעול, 
הסימון יהבהב בין אדום לירוק למספר שניות  

היסטוריית פעולות 
התראות מהמערכת

 

מציג את המשתמשים הרשומים למנעול
הוספה/מחיקה של משתמשים והרשאות

שינוי הרשאות למשתמשים קיימים

   
    עיגול אדום- המנעול סגור
    עיגול ירוק- המנעול פתוח

    עיגול כתום- הדלת הושארה פתוחה

      נעילת המנעול בלחיצה על ”נעילה“

      פתיחת המנעול בלחיצה על ”פתיחה“        

    צפייה בווידאו מפעמון הכניסה בזמן אמת
     

פתיחה

 לריענון והתחברות מחדש יש להחליק את המסך 
כלפי מטה


